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[ Dels er det alfa og omega, at frivillige er ægte frivillige,  
båret af det personlige engagement, og hvis man så pludselig 
kan blive udkommanderet til en form for frivilligt arbejde  
som arbejdsløs, hvor er engagementet så?
Lars Linderholm, afdelingschef i Frivilligafdelingen i Ældresagen

På en ø som Langeland er 
man vant til at indgå i frivil-
ligt arbejde, hvis man skal få 
ting til at ske, og Linda Dyb-
dal Nielsen, centerleder på 
Frivilligcenter Langeland 
mener, at mange frivillige i 
et lokalsamfund er et absolut 
gode. 

- Frivillighed er en stor del 
af Danmarks kulturarv, og 
historisk er mange ting ble-
vet løftet af civilsamfundet 
- bare se på hele idrætslivet, 
og her på Langeland alle de 
mange kulturtilbud drevet af 
frivillige. Samtidig er frivil-
lighed rigtig godt, fordi man 
kan holde sig selv i gang og 
hjælpe sig selv ved at hjælpe 
andre, mener Linda Dybdal 
Nielsen. 

Frivilligcenter Lange-
land åbnede officielt dørene 
i marts 2014. Et center, der 
skulle gøre det nemmere at 
være frivillig og social for-
ening på Langeland og meget 
gerne øge frivilligheden på 
samme tid. 

- Kommunen havde i for-
vejen en medarbejder, der tog 
sig af frivillige inden for idræt 
og kultur, så vi har fokus på 
social frivillighed, fortæller 
Linda Dybdal Nielsen.

Flere muligheder
Om centret på Fredensvej 1 i 
Rudkøbing har givet flere fri-
villige på Langeland, har hun 
ikke overblik over, men med 
frivilligcentret er der skabt en 
indgang til den frivillige ver-
den, hvor folk kan henvende 
sig, hvis de har lyst til at være 
frivillige. 

- Samtidig har vi skabt 
nogle flere muligheder for at 
være frivillig, da vi selv sætter 
forskellige projekter i gang, 
og så har vi fjernet nogle be-
sværligheder for foreninger-
ne, mener hun. 

75 procent af Frivilligcenter 
Langelands arbejde går netop 
med at hjælpe og servicere 
patientforeninger, klubber, 
netværk og andre foreninger 
inden for det sociale område. 
Centret hjælper med blandt 
andet hjemmeside, foldere, at 
skabe netværk, annoncere, at 
lave samarbejder med offent-
lige aktører, med fundraising 
og med udlån af deres lokaler.

Derudover er centret også 
selv projektmager og holder 

for eksempel åben Cafe Mor-
genstjerne hver tirsdag klok-
ken 10-12 for alle, der har lyst, 
og der er gå-hold hver man-
dag klokken 10. Begge dele er 
startet af frivilligcentret, men 
er nu brugerdrevne, og frivil-
ligcentret stiller kun kaffe, 
morgenbrød og lokaler til rå-
dighed. 

Derudover søsætter frivil-
ligcentret projekter, hvortil 
de søger midler fra diverse 
fonde. 

- Som frivilligcenter er vi 
en selvstændig forening, der 
også kan søge private fonde til 
drift og projekter, og via fon-
de har vi både søsat et projekt 
for demente og deres pårø-
rende og en selvhjælpsgruppe 
for unge i sorg/krise, fortæller 

Linda Dybdal Nielsen.
I hvert projekt sørger fon-

de for betaling af en medar-
bejder til at sætte projektet i 
gang, ellers køres de af frivil-
lige. 

- Det vi tilbyder er selv-
hjælpsgrupper, et rum til at 
møde ligesindede, men vi 
tilbyder hverken terapi, be-
handling eller løsninger. Vi 
kender godt vores rolle, og 
det handler om at skabe et 
frirum. Som frivillig organi-
sation registrerer vi ikke vo-
res brugere, hvilket gør, at vi 
kan møde dem, der hvor de 
er, forklarer hun. 

Frivilligcenter Langeland 
er halvt finansieret af Social-
ministeriet og halvt af Lan-
geland Kommune, og den 
grundfinansiering betaler 
blandt andet Linda Dybdal 
Nielsens løn. De pt. to øvrige 
ansatte er betalt via fonde til 
specifikke projekter.

I dag er der 65 frivilligcen-
tre rundt i Danmark. Ud over 
centret på Langeland findes 
der seks på Fyn - i Svendborg, 
Ringe, Kerteminde, Odense, 
Bogense og Middelfart. Yder-
ligere er fire ny centre under 
etablering - heraf et i Nyborg.

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen
don@donn.dk

Frivilligcenter  
hjælper frivillige

 ■På Langeland er 
der en lang tradition 
for frivilligt arbejde – i 
2014 åbnede Frivillig-
center Langeland

 ■Frivillighed er rigtig godt, fordi man kan holde sig selv i gang 
og hjælpe sig selv ved at hjælpe andre siger Linda Dybdal  
Nielsen fra Frivilligcenter Langeland.  Arkivfoto: Morten Rode

tis, men de ældre betaler for 
kaffe og wienerbrød. 

Hanne Kristensen laver 
også selv aktiviteter, men 
uden frivillige ville aktivite-
terne lukke. 

- De frivillige er guld, for 
det er dem, der holder akti-
viteterne i gang, konstaterer 
Hanne Kristensen, der me-
ner, man skal huske at pleje 
sine frivillige. 

- Mine frivillige er mere 
end stabile, og de har nær-
mest dårlig samvittighed, hvis 
de skal på ferie eller andet, 
og de får altså ingenting for 

deres arbejde. Så til jul hyg-
ger vi med lidt mad, og når 
vi holder møder, får de både 
lidt mad og luft for eventuelle 
problemstillinger, fortæller 
Hanne Kristensen.

Fyldte rækker
Tilbage til torsdagens ban-
kospil svinder det godt ind i 
præmierne. 

- Hvor mange præmier er 
der tilbage, spørger Kaj Pe-
tersen.

- Seks, svarer Tove Holm.
- Så piller vi brikkerne af, 

instruerer Kaj Petersen. 

Der går dog ikke længe, før 
rækkerne igen er fulde, og de 
sidste gaver i form af appel-
sinmarmelade, hårshampoo, 
cookies og toiletpapir – ind-
købt af Tove Holm og Inger 
Pedersen for pengene i kaffe-
kassen - er vundet og delt ud 
til dagens 16 bankospillere.

nomi, og vi er rigtig bekym-
ret for, om den her ansøgning 
kan blive en rambuk til at lade 
frivillige udføre lønnet arbej-
de. Men man kan ikke basere 
et velfærdssystem på frivilli-
ge, og man må aldrig gøre for 
eksempel ældre afhængige af 
frivillige, mener Lars Linder-
holm. 

Ifølge ham må hver enkelt 

kommune inden for Service-
lovens rammer gøre op med 
sig selv, hvilket serviceniveau, 
de vil have i deres kommune 
og så ansætte folk til det. 

- For det skal ikke være fri-
villige, der skal sørge for, at 
serviceniveauet holder, me-
ner Lars Linderholm. 

Ældresagen har mere end 
750.000 medlemmer - hvoraf 

omkring halvdelen udfører 
frivilligt arbejde i forskellige 
foreninger. I regi af Ældresa-
gen var der pr. 1. januar 2016 
registreret 17.352 som frivil-
lige hjælpere.

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen
don@donn.dk

Af Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto: Katrine Becher Damkjær
don@donn.dk, kada@faa.dk

[ Samtidig har vi 
skabt nogle flere 
muligheder for at være 
frivillig, da vi selv sæt-
ter forskellige projekter 
i gang, og så har vi fjer-
net nogle besværlighe-
der for foreningerne.
Linda Dybdal Nielsen, Frivillig-
center Langeland
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